
 

 

 

 مراقبت های پس از عمل جراحی سرطان پستان

مجموعه ای از عوامل مانند زمان مراقبت های پس از عمل جراحی سرطان پستان شامل 

مراقبت از درن و ... می شود. درن وسیله ای است که خون استحمام، آغاز نرمش ها،

در آن ساعت یک بار ترشحات جمع شده  42آبه ها را خارج ساخته و باید حتما هر 

 .تخلیه شده و میزان آن ها برای ارائه به پزشک یادداشت شود

در این مطلب به مراقبت های پس از جراحی سرطان پستان می پردازیم تا ببینیم چطور 

 باید پس از انجام این جراحی، به زندگی طبیعی بازگشت.

 در این مطلب می خوانید:

 مل جراحیاستحمام پس از ع 

 فعالیت های عادی و روزمره پس از عمل جراحی پستان 

 نرمش های پس از عمل  

 تغذیه پس از جراحی سرطان پستان 

 نوع لباس پس از جراحی 

 رانندگی پس از جراحی سرطان پستان 

 درن و هر آن چه از آن می دانیم 

 انواع درن 

 نحوه نگهداری درن  

 درن ها چطور در جای خود محکم می شوند؟ 



 

 

 آیا می توان با درن حمام کرد؟ 

 

 استحمام پس از عمل جراحی

پس از عمل جراحی به استحمام اقدام کنید، اما نباید در محل شما می توانید یک روز 

 درن، رطوبت سرایت کند.

 فعالیت های عادی و روزمره پس از عمل جراحی پستان

هفته، در منزل استراحت داشته باشید. البته فعالیت  6تا  2توصیه می شود که به مدت 

طور ورزش های عادی و  های فردی از روز پس از عمل، قابل اجرا خواهند بود. همین

 سبک چون پیاده روی منعی ندارند، اما ورزش های سنگین تا دو ماه توصیه نمی شود.

همین طور الزم است که به هیچ وجه جسم سنگین با دستی که پستان سمت آن جراحی 

 شده است، بلند نکرده و ورزش های سنگین از این سمت نداشته باشید.

به سمت جراحی شده نیز بخوابید، زیرا این باعث ورم و دقت داشته باشید که نباید 

خواهد شد. البته در صورتی که فقط غدد لنفاوی نگهبان برداشته شده  ادم نفمشکالت ل

 باشند، این محدودیت کمتر خواهد بود.

 



 

 

 نرمش های پس از عمل 

توصیه می شود که نرمش های شانه و دست )مربوط به سمت جراحی شده(، از یک 

پس از عمل جراحی سینه، انجام شوند تا از خشک شدن مفصل شانه جلوگیری به روز 

عمل آید. در نظر داشته باشید که در صورت عدم انجام این نرمش ها، ریسک خشک 

 شدن مفصل شانه وجود خواهد داشت.

 تغذیه پس از جراحی سرطان پستان

دی برای شما وجود در صورتی که بیماری زمینه ای خاصی ندارید، رژیم غذایی محدو

ندارد. اما اگر به بیماری های زمینه ای چون دیابت یا فشار خون مبتال هستید، الزم است 

 که چون همیشه رژیم خاص خود را دنبال کنید. 

ون چون ادویه ها، سیر و نکته: پس از جراحی سرطان پستان، از غذاهای رقیق کننده خ

 .پیاز، تا حدودی خودداری نمایید

 پس از جراحی نوع لباس

بهتر است پس از جراحی از لباس راحتی دارای زیپ استفاده کنید که پوشیدن و بیرون 

آوردن آن، راحت باشد. همین طور شما مجاز به پوشیدن سوتین هستید و منعی از بابت 

 آن وجود ندارد. اما بهتر است از سوتین های راحت و نخی استفاده کنید.

 پستان رانندگی پس از جراحی سرطان

بهتر است تا زمانی که هنوز درن بیرون آورده نشده است، رانندگی نکنید. همین طور 

اگر حرکات دست و شانه شما هنوز به حالت طبیعی بازنگشته است، از رانندگی پرهیز 

نمایید. در غیر این صورت ریسک عدم حرکت صحیح دست وجود داشته و خطرات 

 رانندگی به بار خواهد آمد.



 

 

 

 و هر آن چه از آن می دانیمدرن 

پس از بسیاری از عمل های جراحی، نیاز به خروج خون آبه، ترشحات و ... داریم. 

درن وسیله ای است که برای تخلیه خون آبه، سرم ها و ترشحات و در مواردی ترشحات 

کلی به دو دسته تقسیم می شوند: درن های بسته  درن هابه طور نی استفاده می شود.عفو

 ن های باز که هر یک تقریبا عملکرد یکسانی دارند.و در

 در ادامه با ما همراه باشید تا به کاربرد درن و روش های نگهداری آن بپردازیم.

 انواع درن

 درن های باز

درن های باز کمتر مورد استفاده قرار می گیرند و در محلی که درن گذاشته می شود 

 نیازمند پانسمان است.یدا کرده و ترشحات به بیرون راه پ

 درن های بسته

درن های بسته نیز به شکلی هستند که لوله درن در فضای داخلی شکم، سینه و ... 

گذاشته می شود و قسمت بیرونی به یک کانتینر )محفظه یا کیسه( متصل خواهد شد. در 

 این نوع از درن، نیازی به گذاشتن پانسمان نداریم.

مختلف هستند که پیشتر نوع آکاردئونی آن کاربرد داشت درن های بسته به صورت های 

که باید هواگیری شده و سپس درب درن بسته می شد تا حالت مکش آن برای خروج 

 خون آبه و ترشحات وجود داشته باشد.



 

 

 

درن های جدیدتر، درن های جکسون و اسپیرال هستند که لوله آن ها داخل فضا گذاشته 

شود که شبیه به یک نارنجک است. پس از تخلیه این  شده و به یک محفظه وصل می

ت تر تخلیه و مکش ایجاد می شود تا ترشحات راحدرن ها نیز، آن ها را هواگیری کرده 

 شوند.

در بعضی از مواقع این درن ها را به صورت خالء کامل درآورده و کامال هوا را خارج 

یم. به طور مثال در مواردی کرده و در بعضی مواقع به صورت نیمه خالء نگه می دار

که درن را در ناحیه زیر بغل می گذاریم، برای عدم فشار به عروق و اعصاب، باید آن 

 را به حالت نیمه خالء یا یک چهارم خالء درآوریم.



 

 

 

 نحوه نگهداری درن 

کتومی یا عمل جراحی پستان استفاده تسااصوال زمان کشیدن درن هایی که برای محل م

میزان ترشح کمتر ترشحات دیگر خونی نبوده و شده اند، به شرایطی منتهی می شود که 

سی سی در شبانه روز باشد. به عبارتی برای تخلیه درن، باید میزان  02الی  42از 

ساعت اندازه گیری شده و روی کاغذ یادداشت شده باشد و به پزشک  42ترشحات در 

 ن می شود که موعد خارج کردن درن فرامطمئ تقل گردند. با این حساب پزشکجراح من

 رسیده است.

هفته درن در محل باقی می  4روز تا  02بین  اعمال جراحی پستان به حدودادر مورد 

هفته  0بیش از این  هفته طول می کشد. اما غالبا زمانی 0ماند و در موارد نادری تا 

 متصور نیستیم.

 ها چطور در جای خود محکم می شوند؟درن 

معموال درن ها به وسیله یک بخیه روی پوست منطقه مورد نظر، جای می گیرد و این 

 بخیه ها دور لوله درن گره شده و با چسب نیز محکم سازی صورت می گیرد.

 آیا می توان با درن حمام کرد؟



 

 

ار دارد، آب ریخته شود. در مورد استحمام با درن، ترجیحا نباید در محلی که درن قر

 محل درن باید خشک بماند، زیرا با خیس شدن آن خطر عفونت زخم بیشتر خواهد شد.

به عالوه دقت کنید که درن از جای خود کشیده نشده و موجب تحریک زخم و افزایش 

درد و سوزش نشود. به عالوه اگر میزان کشش زیاد باشد، احتمال جدا شدن درن و 

 وجود دارد. مشکالت پس از آن

 کالم آخر

در نظر داشته باشید که نگهداری از درن ها اهمیت زیادی در بهبود جای زخم و جراحی 

 دارد و حتما باید مراقبت کامال از این ابزار خروج ترشحات و خون آبه، صورت بگیرد.

سواالت و دغدغه های خود در در صورت انجام عمل جراحی سرطان پستان می توانید 

با دکتر موسی زاده  پیج اینستاگرامحد فاصل دو ویزیت در مطب به صورت آنالین در 

ساعت پاسخگوی مستقیم  42بهترین جراح پستان مطرح نمایید ایشان در کمتر از 

 بیماران هستند.

https://www.instagram.com/drmoussazadeh
https://www.instagram.com/drmoussazadeh

